
tesa® Professional 4334
Precision Mask®
informaţii produs
Bandă premium de mascare din hârtie pentru muchii precise

tesa® 4334 Precision Mask este compusă dintr-un suport rezistent din hârtie rezistentă foarte subţire acoperit cu un strat de
adeziv acrilic.

Combinarea materialului de susţinere gros cu adezivul excelent cu o formulă specială permite îndepărtarea uşoară chiar şi
la 5 luni după aplicare. Acest lucru permite multiple activităţi într-un singur pas de aplicare.

Domeniul principal de aplicare
Această bandă este potrivită majorităţii aplicaţiilor de vopsire interioară.
tesa® 4334 Precision Mask Sensitive este potrivită vopselurilor şi lacurilor pe bază de apă şi este corespunzătoare chiar şi
tehnicilor exigente de spatulă.
Este potrivită unei game largi de suprafeţe cum ar fi sticla, aluminiul, PVCul dur şi lemnul.
Este ideală aplicaţiilor interioare unde sunt necesare colţuri vopsite de mare precizie.

Informații tehnice (valori medii)

Valorile din această secțiune pot fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute.

Date tehnice
• Suport hârtie plană
• Grosime totală 90 µm
• Tipul adezivului acrilic

• Elongatie 4 %
• Rezistenţa la rupere 30 N/cm
• Rezistenţa la UV 8 saptamani

Aderenţă la
• Aderenţa la oţel 1.9 N/cm

Caracteristici
• Rezistenţa la ruperea cu mâna
• Adecvat suprafeţelor sensibile
• Adecvat suprafeţelor aspre

• Fixarea vopselei
• Margine de culoare aprinsă
• Conformitate

Evaluare în comparaţie cu sortimente tesa® relevante:    foarte bine      bine      mediocru      slab

Informaţii suplimentare
• Indoor masking (up to 6 months)
• Outdoor masking (up to 8 weeks)
• For smooth and slightly textured surfaces
• For high-quality painting and lacquering work
• For spray painting with afterwards oven drying up to 120°C/30 min
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Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=04334

http://l.tesa.com/?ip=04334
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informaţii produs

Disclaimer

Produsele tesa® îşi dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretenţioase şi sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informaţiile şi recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experienţei practice conform celor
mai bune cunoştinţe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garanţie, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înţeles
garanţia de desfacere în comerţ sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului,
dacă produsul tesa® corespunde unui ţel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Dacă aveţi orice dubiu, personalul nostru de asistenţă tehnică vă stă la dispoziţie cu consultanţă.

Pa
gi

na
 2

 d
in

 1 
– 

la
 d

at
a 

de
 12

/0
7/

20
 –

 ro
-R

O

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati
http://l.tesa.com/?ip=04334
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